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Riolering:Vannoodzaaktotbeheersbaarprobleem

—Ten tweede: Er zullen steeds voldoende
leden bereid moeten zijn om vrije tijd en
werkkracht ter beschikking te stellen voor
het organiseren en uitvoeren van verenigingsactiviteiten, ook als (administratieve)
werkzaamheden zouden verminderen door
professionalisering.
—Ten derde: De NVA iseen vereniging van
personen met zeer verschillende achtergrond:
water- en zuiveringsschappen, gemeenten,
provincies en rijk, adviesbureaus, instituten,
universiteiten en industrieën.
Vruchtbare uitwisseling van kennis en
ervaring kan alleen plaatsvinden alsal deze
vogels van diverse pluimage zich in de
vereniging thuis voelen.
De NVA dient zich daarom voortdurend
objectief en onafhankelijk op te stellen en
zich niet te laten leiden door belangen van
één of enkele van de in de vereniging
vertegenwoordigde groepen.
Wanneer wehieropattent zijn,moetde NVA
ook inhetjaar 2000een bloeiende vereniging
zijn.

' D e riolering herontdekt'

In de navolgende artikelen wordt een
overzicht gegeven van het grote aantal
aandachtspunten waarmee de NVA de
komende jaren geconfronteerd zal worden.
Toen het jaar 1000 van onze christelijke
jaartelling naderde, reisden boetepredikers
door Europa en voorspelden heteindevande
wereld.
Opnieuw naderen we een jaartal met mooie
ronde cijfers, 2000, en opnieuw worden we
geconfronteerd met sombere toekomstverwachtingen. Milieuverontreiniging isin
dit verband één vandebelangrijkste thema's.
Naast mentaliteitsveranderingen van mensen
zullen wetenschap, onderzoek en techniek
moeten zorgen voor oplossingen voor deze,
dikwijls door dezelfde activiteiten opgeroepen, problemen. NVA-leden kunnen
nu en in 2000 hieraan een belangrijke
bijdrage leveren.

• •

•

De afgelopen jaren heeft de riolering
bijzonder veel aandacht gekregen. Allerlei
signalen zoals opheffing van subsidiemogelijkheden en gigantische achterstanden
in de vervangings- en onderhoudssfeer
werden vernomen. Er verschenen echterook
positieve berichten met betrekking tot de
riolering: honderdduizenden woningen in
buitengebieden werden op een rioolstelsel
aangesloten, de politiek kreeg aandacht voor
ondergrondse infrastructuur, etc.
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Daar waar de oppervlaktewaterkwaliteit
meer beheersbaar isgeworden en de waterkwaliteitsbeheerders al nadenken over de
afvalwaterzuiveringsinrichting (awzi) in het
jaar 2000. kijken de rioolbeheerders aan
tegen een achterstandssituatie. De oprichting
van de 'riolerings-STORA', de stichting
RIONED, volgt circa 15jaar na het in het
leven roepen van de Stichting Toegepast
Onderzoek Reiniging Afvalwater (STORA).
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van
de NVA wil ik graag een bijdrage leveren
omtrent een aantal aspecten met betrekking
tot de rioleringsproblematiek waarmee
menig NVA-lid ook in de komende jaren te
maken krijgt. Ik belicht deze aspecten vanuit
de visievan hetwaterkwaliteitsbeheer. Het is

de bedoeling dat in deze bijdrage een blik op
de toekomst wordt geworpen. Het verleden
alsmede de tot nu toe bereikte resultaten op
het gebied van onderzoek en praktijk blijven
onbesproken. Tijdens Aquatech 88in
september a.s. zal onder andere hierover een
vijfdaags congres 'Rioleringen waterkwaliteit',
met als ondertitel: 'van een onfris verleden
naar eenschone toekomst' worden gehouden,
dat door programmagroep II van de NVA
wordt georganiseerd.
Oppervlaktewaterkwaliteit
De oppervlaktewaterkwaliteit wordt steeds
merkbaarder beïnvloed door de overstortingen en regenwaterlozingen of in
voorkomende gevallen door lozingen via
nooduitlaten. Dit ishet gevolg van de
voortschrijdende sanering van lozingen op
oppervlaktewater. Hierdoor wordendeveelal kleinere lozingen relatief steeds
belangrijker. Deze invloed beperkt zich niet
tot de zuurstofbindende stoffen maar betreft
ook de lozingen van milieu-onvriendelijke
componenten. Beperkte de discussies tussen
de waterkwaliteitsbeheerder en de rioolbeheerder inzake het ontwerp en de
beoordeling van rioolstelsels zich tot nu toe
slechts tot het verband tussen overstortingsfrequentie, bergingen pompovercapaciteit,
alsmede de plaats van de overstorten, in de
toekomst zullen ook andere aspecten aan de
orde moeten komen.
In dit opzicht wordt met belangstelling
uitgezien naar de eindrapportage van de
Nationale Werkgroep Rioleringen Waterkwaliteit (NWRW) die eind 1988 wordt
verwacht. Zowel voor de gemeenten als voor

Afb. I - Achterstandssituatie inrioolbeheer (bron: Onderhoud uan infrastructuur, DHVj.
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aangesloten op de riolering. Daarnaast isde
bodemgesteldheid van dien aard dat veel
rioolstelselszijn verzakt en lekkage vertonen.
Dit heeft tot gevolgdat opdeawzi,met name
in droogweerperioden, onevenredig veel
water wordt aangevoerd.
Een tamelijk nieuw aspect vormt de
verontreinigingsproblematiek van de bodem
en het grondwater. Onderzoekingen wijzen
niet zelden uit dat of het grondwater en de
bodem zijn verontreinigd door rioolwater of
dat vanuit een bodem verontreinigd
grondwater in de riolering terechtkomt.
Deze aspecten die zowel kwalitatief als
kwantitatief van aard zijn, vergen nader
overleg tussen de betrokken partijen en het
noodzakelijke onderzoek.

Afb. 2 - De hydraulische capaciteitbepaalt in belangrijkemate hefgezicht vandet

de waterkwaliteitsbeheerders zal dan meer
inzicht in de relatie riolering en waterkwaliteit
beschikbaar komen. Deze werkgroep diein
1982 werd ingesteld door het Algemeen
Bestuur van de STORA en de Minister van
VROM kreeg een onderzoeksbudget van
circa 13 miljoen gulden ter beschikking voor
onderzoek naar de invloed van lozingen uit
rioolstelsels op de kwaliteit van het
oppervlaktewater en naar de mogelijkheden
deze invloed via rioleringstechnische danwei
waterhuishoudkundige maatregelen te verminderen. In de diverse onderzoeksthema's
(totaal 11)zijn veel kwantitatieve gegevens
verzameld, die tot voor kort nagenoeg geheel
ontbraken. Na debestedingvaneen toch niet
gering onderzoeksbudget moet het voorde
NWRW een uitdaging zijn de diverse deelonderzoeken te integreren en op grond van
de resultaten interessante conclusies te
trekken. Daar iswel een zekere 'durf voor
nodig. Deze conclusies die ongetwijfeld voor
een deel het karakter zullen hebben van
beleidsaanbevelingen dienen vertaald te
worden in concreet beleid. Het mijns inziens
te ongenuanceerde en te starre beleid van de
waterkwaliteitsbeheerders zal op een verantwoorde wijze gewijzigd moeten worden.
Daarbij dient het maatschappelijke belang
(kosten, infrastructuur en milieubeheer) een
belangrijkere rol te spelen dan nu nogal eens
voorkomt. Het zijn immers dezelfde burgers
en bedrijven die de rekening gepresenteerd
krijgen.
Dat dit aspect in waterschapskringen gaat
leven, blijkt uit de instelling van de Werkgroep Relatie OppervlaktewatcrbeheerRioleringsbeheer door de Unie van Waterschappen. Deze werkgroep heeft tot taak de
probleempunten bij de afstemming tussen
beide beheren te inventariseren en aan-

bevelingen te doen ter verbetering.
De kwaliteit van de waterbodem zal in de
toekomst ook de nodige aandacht moeten
krijgen. Dit geldt destemeer omdat de
meeste lozingen van rioolstelsels in directe
woon- en recreatieomgevingen plaatsvinden.
De zuurstofbindende stoffen, die slechts de
korte-termijneffecten veroorzaken, zijn
hierbij minder interessant. De aandacht zal
met name gericht moeten zijn op de reeds
bekende maar ook op de niet of nauwelijks
bekende microverontreinigingen. Sanering
aan de bron van in het bijzonder de diffuse
lozingen isin dit opzicht van wezenlijk
belang. Dit is niet alleen te realiseren door
een duidelijk beleid op landelijk niveau.
Grondwaterbeheer
Het beheer van het ondiepe of freatisch
grondwater staat in Nederland nogin de
kinderschoenen. Veel gemeenten worden
gedwongen aan dit aspect aandacht te
besteden vanwege de onnodige(?) overlast
voor de burgers. Met name inoudere nieuwbouwwijken in de laaggelegen gebieden in
Nederland zijn veel drainagesystemen
Afb. 3 - Betonaantasting: een beheersprobleem.

Afvalwaterzuivering
Ten aanzien van de berekeningstechnieken
voor het ontwerpen van rioolstelsels isin het
verleden de nodige activiteit ontwikkeld.
Elk zichzelf respecterend ingenieursbureau
heeft voor de onderscheiden situaties
computermodellen ontwikkeld. Of deze
ontwikkeling ook heeft bijgedragen tot een
meer waarheidsgetrouwe berekening van het
stelsel mag worden betwijfeld. De eenduidigheid in aanpak iser in ieder geval niet
door bevorderd, terwijl de zuiveringsbeheerder steeds opnieuw moest vaststellen
dat de aanvoeropdeawzitoeneemt. Dit gaat
veelal gepaard met een afname van de
vuilconcentratie. De kosten voor het door de
hydraulische aanvoer bepaalde gedeelte van
de awzi nemen nogsteedstoe,terwijl de kans
op een vermindering van het zuiveringsrendement niet onwaarschijnlijk is.De eisen
van de waterkwaliteitsbeheerder leiden er
niet zelden toe dat de berging in het
rioolstelsel wordt vergroot. De rioolbeheerder dient zich te realiseren dat het
stelsel daardoor onderhoudsgevoeliger
wordt. Ook in dit verband mag worden
uitgezien naar de resultaten van de NWRW.
De reeds bij de oppervlaktewaterkwaliteit
genoemde aspecten zoalseen genuanceerder
en flexibeler beleid van de waterkwaliteitsbeheerder alsmede aandacht voor het
algemeen maatschappelijke belang kunnen
hier worden herhaald. In dit verband ishet
door de gemeenten op te stellen basisrioleringsplan van wezenlijk belang. Dit plan
beschrijft het ontwerp van het stelsel in relatie
tot onder andere de overstortingsfrequentie,
de plaats vande overstorten,debergingende
pompovercapaciteit. Het ineenvroegstadium
voeren van overleg met de waterkwaliteitsbeheerder isvoor een goede afstemming
tussen beide beheerders noodzakelijk: een
optimaal milieurendement tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
De gemeenten zullen zich, in tegenstelling
tot in het verleden, een meer planmatige
aanpak moeten aanwennen. Er dient een
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landelijk aanvaard systeem te worden ontwikkeld om te komen tot eenduidige maar
ook gemakkelijk bijtestellen basisrioleringsplannen. Het initiatief van het ministerie van
VROM in deze mag worden toegejuicht.
De relatie tussen de riolering en de awzi
beweegt zich ook op het terrein van de
problematiek van de vorming van zwavelwaterstof met alsmogelijke gevolgen stankoverlast en betonaantasting. Deze aspecten
zijn tot nu toe onderbelicht gebleven. Zowel
de rioolbeheerder alsde zuiveringsbeheerder
worden geconfronteerd met hoge kosten ten
behoeve van het- achteraf-voorkomen van
stankproblemen en de instandhouding van
civieltechnische constructies. De kennis op
deze probleemgebieden isde laatste jaren
sterk toegenomen zodat de tijd isaangebroken deze problematiek integraal aan te
pakken. RIONED ishier evenals de
Commissie Stedelijke Hydrologie van TNO
al mee bezig.
Op het gebied van de vergunningverlening,
voor met namede lozingvan milieu-onvriendelijke stoffen op de riolering, heeft de
waterkwaliteitsbeheerder de laatste jaren
meer bevoegdheden in het kader van de
W V O verkregen. Niettemin blijft een goed
overleg en geïntegreerde aanpak inzake de
vergunningverlening (lozingsverordening
riolering, aansluitvergunning en WVO-vergunningen) en de handhaving ervan geboden.
Nieuwe technieken/technologieën
Uitvoerig aandacht voor nieuwe rioleringstechnieken blijft noodzakelijk. De vacuümen drukriolering, een van de nieuwe
technieken van het laatste decennium bijvoorbeeld, heeft een duidelijk milieurendement gehad. In de periode 1980-1987
zijn circa 275.000 bestaande woningen met
een financiële bijdrage op grond van de
Verfijningsregeling Riolering op centrale
rioolstelsels aangesloten. De toekomst zal
moeten leren in hoeverre de geraamde
beheerskosten ook werkelijk uitkomen.
Er moeten voor nieuwe technieken/technologieën tijd en financiële middelen worden
vrijgemaakt. In deze kan RIONED een
belangrijke rol spelen. Dit geldt zowel
technieken op het gebied van (her)nieuwde
aanleg alswel voor de instandhouding,
sanering en vernieuwing van bestaande
stelsels. 'De straat heeft geen rits'was een
van de uitspraken op het in november 1986
gehouden symposium 'Ondergrondse ruimte
en infrastructuur'. De vraag 'Digor no Dig'
bracht diverse sprekers ertoe tewijzen op de
noodzaak van het ontwikkelen en toepassen
van sleufloze technieken, zoals 'directional
drilling' of horizontaal boren, sleufloze
renovatie- en saneringsmethoden, en
dergelijke. De burgers vinden dat de overlast
tot een minimum dient te worden beperkt

Afb. 4 - Schoonrewoerd: 100% gerioleerd.

hetgeen noodzaakt tot een geïntegreerde
aanpak met andere beheerders.
De nieuwe technieken dienen zich niet te
beperken tot methoden maar zich ook uit te
strekken over de toe te passen materialen.
Heel nadrukkelijk dienen de beheerservaringen betrokken te worden bij de
materiaalkeuzen. Slechts op basis van een
gedegen kosten/batenanalyse kan een, ook
voor de lange(re) termijn, verantwoorde
keuze worden gemaakt. De tijd dat de
goedkoopste oplossing in investeringskosten
werd gekozen, dient tot het verleden te
behoren. Als voorbeeld kan een goede
Afb. 5 - 'Veilige' rioolinspectie in Amsterdam (1928).

bescherming tegen biogene zwavelzuuraantasting worden genoemd.
Rioolbeheer
De gemeenten hebben de afgelopen tientallen jaren een enorme inspanning geleverd
op het gebied van de aanleg van rioleringsstelsels. Zoals dat wel vaker geschiedt, isde
aandacht te eenzijdig gericht geweest op de
aanleg/bouw. Het beheer isonderschat c.q.
onderbelicht gebleven. In bepaalde mate in
technische zin, zeker in politiek opzicht 'de
Franse slag' in het rioolbeheer. Hierdoor zijn
onvoldoende (financiële) middelen
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beschikbaar gesteld om de aangelegde
werken adequaat te beheren. Dit feit is
echter niet nieuw en geldt in zeker opzicht
voor de meeste infrastructurele werken.
Laten we alswaterkwaliteitsbeheerders niet
dezelfde fout begaan.
Minister Nijpels spreekt in zijn in 1986
uitgebrachte 'notitie Riolering' over
knelpunten, zoals achterstand bij vervanging
en onvoldoende beheer en onderhoud.
Er zijn ook schattingen gemaakt om welke
bedragen het gaat. Alhoewel de diverse
schattingen nogal uiteenlopen, moet
rekening worden gehouden met enkele
miljarden guldens (4-7 miljard). Het feit dat
deze schatting een extrapolatie betreft van
beschikbare cijfers doet, tegen de achtergrond dat zeker 50% van de beheerders
nooit 'echt gekeken' heeft het ergste vrezen.
De jaarlijkse kosten kunnen niet uit de
huidige, beschikbare financiële middelen
worden bestreden, zodat verhoging van de
rioolrechten tot circa ƒ 250,- per aansluiting
per jaar onvermijdelijk lijkt.
Hierbij zijn stemmen opgegaan of het niet
beter zou zijn het zuiveringsbcheer en het
rioolbeheer bestuurlijk onder één dak enwel
bij de zuiveringsbeheerder onder te brengen.
Niet ontkend kan worden dat een doelcorporatie slagvaardiger dan een gemeentelijk
politiek lichaam te werk blijkt te gaan.
Bovenbedoelde stemmen hebben er zeker
toe geleid, dat men zich binnen gemeentelijke kring meer bewust isgeworden van de
rioleringstaak. Ook de minister heeft in de
notitie Riolering gesteld dat de aanleg en het
beheer van de riolering een taak voor de
gemeenten moet blijven. Een taak die van
wezenlijke betekenis isvoor een integraal
milieubeheer. Laten de gemeenten hun
verantwoordelijkheid in deze waarmaken.
De gemeenten dienen het beheer integraal en
meer planmatig op te zetten.
Het basisrioleringsplan, zoalsdat door
diverse gemeenten reeds in overleg met de
waterkwaliteitsbeheerder isopgesteld, iste
beperkt van inhoud hiervoor. Dit plan
besteedt onvoldoende aandacht aan de
beheersaspecten. Aanvulling van dit plan tot
en integraal rioleringsplan istot op heden
slechts door enkele gemeenten uitgevoerd.
Hieraan dient, gestimuleerd door provinciale
(en Rijksoverheids?) subsidies, hoge
prioriteit gegeven te worden.
Aan de gemeenten zijn inmiddels de nodige
hulpmiddelen aangereikt. Genoemd kan
worden de in 1987 verschenen Nederlandse
Praktijkrichtlijn (NPR) Buitenriolering
Beheer. De activiteiten die in RIONEDverband worden verricht, dienen op de voet
te worden gevolgd. Het ismijdaarom niet
duidelijk waarom sommige gemeenten

menen zich niet bij RIONED te moeten
aansluiten. Is voor hen de gemeentelijke
saamhorigheid en de door RIONED voorgestane gezamenlijke en gecoördineerde
aanpak niet van belang?
Een aspect van meer algemene aard in de
beheerssfeer ishet aspect veiligheid. Met de
nieuwe ARBO-wet in de hand zal aan de
veiligheid, zowel op beleidsniveau alsop de
werkvloer veel aandacht moeten worden
besteed. Een gedegen en deskundige
inventarisatie isnoodzakelijk en zou nogwel
eens verrassende resultaten kunnen
opleveren. Hierin staat de rioolbeheerder
echter niet alleen.
Slotopmerking
In deze bijdrage isingegaan op diverse
aspecten van het rioolbeheer in relatie tot de
taak van de waterkwaliteitsbeheerder.
Het overzicht iszeker niet comleet.
Een aantal aspecten isvoorzien van een
kritische kanttekening. Deze zijn inpositieve
en stimulerende zin bedoeld. Duidelijk isdat
de goede weg is ingeslagen. Door een
integrale en geïntegreerde aanpak zal op een
verantwoorde wijze en tegen maatschappelijk
aanvaardbare kosten het milieubeheer
worden gediend. Dat moet de maatschappij,
vertegenwoordigd door de rioolbeheerders
en de waterkwaliteitsbeheerders, toch veel,
zo niet alles waard zijn!

NVA-EWPCA-congres 'Sewage
Sludge Treatment and Use'
Nieuwe en bestaande technieken voor
behandeling en verwerking van rioolslib
vormen het centrale onderwerp op het
internationale congres 'Sewage Sludge
Treatment and Use', dat van 19tot en met
23 September aanstaande wordt gehouden in
de RAI te Amsterdam. Het congres wordt
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer (NVA) en iseen
co-produktie van de 'European Water
Pollution Control Organisation' (EWPCA)
en de Commissie van de Europese
Gemeenschappen.
Het congres vindt plaats tijdens de internationale vakbeurs voor watertechnologie
Aquatech "88.Gedurende het congres wordt
ook de driejaarlijkse presentatie in het kader
van het EG-programma COST Action 681
gehouden.
Verwerkingsmethoden voor rioolslib staan
momenteel erg in de belangstelling. Dit in de
eerste plaats omdat door het in gebruik
nemen van meer rioolzuiveringsinstallaties
de hoeveelheid rioolslib in de komende jaren
zal toenemen. Bovendien worden de

mogelijkheden tot hergebruik van slib steeds
meer beperkt.
In de toekomst zalrioolslibdusopeen andere
manier verwerkt moeten worden en daarbij
staan met name verschillende verbrandingstechnieken in de aandacht.
Verbranding isechterduurderdan hergebruik
van slib en de verwachting isdan ook dat de
waterschapslasten in de komende jaren met
enkele tientallen guldensperjaarzullen gaan
stijgen.
Er dienen zich, behalve verbranding, ook
enkele andere veelbelovende technieken aan
voor de verwerking van slib. De eerste is
'natte oxydatie', waarbij onder hoge druk en
hoge temperatuur (200 graden) zuurstof
wordt ingeblazen. In principe wordt al het
organische materiaal omgezet in koolzuurgas
en water. Dat kan in een normale reactor
gebeuren, maar het kan ook dieponder de
grond plaatsvinden. Een voorbeeld daarvan
is het Amerikaanse Vertech-procédé, waarbij
rioolslib en zuurstof tot bijna twee kilometer
diep via een boorpijp ondergronds worden
gebracht.
Naast deze 'natte oxydatie' isin Canada het
'pyrolyse'-proces ontwikkeld. Rioolslib
wordt daarbij verhit zonder zuurstof.
Er resteert een koolstofprodukt dat bijvoorbeeld alsvulmiddel voor rubber gebruikt kan
worden.
Een derde mogelijkheid ishet Carver-Greenfield procédé waarbij rioolslib wordt
gemengd met (afval )olie. Via meerdere
trappen wordt het water verdampt uit dit
mengsel, waarna het verbrand kan worden.
Deze technieken zijn op dit moment echter
nog in het experimentele stadium.
Tijdens het congres 'Sewage Sludge
Treatment and Use' komen aldeze technieken uitgebreid aan de orde. Deskundigen
uit verschillende landen hebben inmiddels
hun medewerking aan het congres toegezegd.
Meer informatie over deze sprekers en de
onderwerpen vandesessiesistevinden inhet
second announcement dat te verkrijgen is bij
Industrial Presentations (Europe) BV,
Europaplein 8, 1078 GZ Amsterdam,
telefoon 020 - 549 12 12, fax 020 -46 44 69.

